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00 Saat Teduh  KJ 457 
 
01 KJ 4:1+4-5  
  

HAI MARI SEMBAH 

1 

Hai mari sembah Yang Maha besar, 

Nyanyian syukur dengan bergemar. 

Perisai umatNya, Yang Maha esa, 

Mulia namaNya, takhtaNya megah 

4 

PengasuhanMu betapa megah: 

udara dan t'rang menyatakannya, 

embun bertetesan dan hutan sejuk, 

lembah maupun bukit cermin kasihMu! 

...Berdiri di ayat 5... 

5 

UmatMu lemah dan dari debu, 

tetap memegang janjiMu teguh. 

Kasih setiaMu berlimpah terus, 

Ya Khalik, Pembela dan Kawan kudus! 

 

02 Votum, Introitus, Doa  : A.VI.B.3 + D.V.17 
  
 
 
 



03 PKJ 198:1+3 
 
DI HATIKU, YA YESUS 
1 
Di hatiku, ya Yesus, Tuhan, bersabdalah, 
agar tenang hatiku dan hilang kuatirku. 
Reff.: 
Di hatiku, ya, dihatiku, Tuhan, bersabdalah; 
'ku berserah, pasrah penuh: bersabdalah, ya Tuhan 
3 
Hatiku ini, Yesus, bukanlah milikku, 
namun hidupku kini adalah milikMu. Reff.. 
 

04 Hukum Taurat: Matius 4:16-17 
 

05 KJ 169:1-2 
 
MEMANDANG SALIB RAJAKU 
1 
Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, 
kurasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. 
...Berdiri di ayat 2... 
2 
Tak boleh aku bermegah selain di dalam salibMu; 
kubuang nikmat dunia demi darahMu yang kudus. 
 

06 PENGAKUAN DOSA: B.3 – C.14 
 
 
07 BNH 390:1+3 

 
SUDAHKAH DOSAMU DIAMPUNI 
1 
Sudahkah dosamu diampuni-Nya? 
Darah-Nya tercurah untukmu 
Tahukah engkau darah-Nya yang kudus 
Menyucikan, menyembuhkanmu? 



Refr.: 
Sembuhlah, kuduslah, oleh darah Yesus Tuhanmu 
Putih bersih jubahmu dibersihkan oleh darah Yesus Tuhanmu 
3 
Bila Tuhan datang siapkah engkau 
Agar Dia menguduskanmu? 
Darah-Nya yang kudus menyucikanmu 
Sambut Tuhan Jurus'lamatmu. Ref.. 

 
08 Epistel : Yesaya 55:6-9 
  

55:6 Carilah TUHAN selama Ia berkenan ditemui; berserulah kepada-Nya 

selama Ia dekat! 

55:7 Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat 

meninggalkan rancangannya; baiklah ia kembali kepada TUHAN, maka 

Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi 

pengampunan dengan limpahnya. 

55:8 Sebab rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah 

jalan-Ku, demikianlah firman TUHAN. 

55:9 Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-Ku dari 

jalanmu dan rancangan-Ku dari rancanganmu. 
 

09   BNH 104:1+3 
 
MASUKLAH DI HATIKU 
1 
Masuklah di hatiku, berkuasalah penuh 
Roh Kudus, Roh Tuhanku, hiburkanlah jiwaku 
Kau dalam tahta-Mu bersama Allah Bapa 
Dan Yesus Putra Bapa, aku memuji-Mu 
...Berdiri di ayat 3... 
3 
Hatiku tidak jujur karena dosaku 
Dan tak merasa nyaman kar'na maut mencekam 
Di dalam baptisan, dosaku Kau benamkan 
Ke dalam kematian dan kebangkitan-Mu 

10 Pengakuan Iman Rasuli 
 
11 Koor/VG: 
 



12 Warta Jemaat (Terlampir) 
 
13 BNH 678:1-2 

 
BERTOBATLAH KAU PADA TUHAN 
1 
Bertobatlah kau pada Tuhan 
Berbaliklah pada Allahmu 
Bertobatlah kau pada Tuhan 
Berbaliklah pada Allahmu 
2 
Percayalah kau pada Tuhan 
Setialah pada Allahmu 
Percayalah kau pada Tuhan 
Setialah pada Allahmu 
 

14 Khotbah: Lukas 13:1-9 
 

13:1 Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar 

tentang orang-orang Galilea, yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan 

darah korban yang mereka persembahkan.  

13:2 Yesus menjawab mereka: "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar 

dosanya dari pada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka 

mengalami nasib itu?  

13:3 Tidak! kata-Ku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu 

semua akan binasa atas cara demikian.  

13:4 Atau sangkamu kedelapan belas orang, yang mati ditimpa menara dekat 

Siloam, lebih besar kesalahannya dari pada kesalahan semua orang lain 

yang diam di Yerusalem?  

13:5 Tidak! kata-Ku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu 

semua akan binasa atas cara demikian."  

13:6 Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini: "Seorang mempunyai pohon 

ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah 

pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya.  

13:7 Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu: Sudah tiga tahun aku 

datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. 

Tebanglah pohon ini! Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma!  

13:8 Jawab orang itu: Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan 

mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya,  

13:9 mungkin tahun depan ia berbuah; jika tidak, tebanglah dia!" 

 



15 Ayat Persembahan: 
 II Korintus/Korint/Chorintians 9:12 TEV 

Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya 
mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus: tetapi juga 
melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 

16 PKJ 239:1---                            (Persembahan IA, IB, dan II) 
 
PERUBAHAN BESAR 
1 
Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku; 
di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku. 
Reff..: 
Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, 
jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. 
2 
Aku tobat, kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku; 
dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Reff.. 
3 
Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku, sejak Yesus di hatiku; 
aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Reff.. 
 

17 PENUTUP: Doa Dan Berkat 


